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Geachte heer van der Kallen, 

In uw brief van 09 juni 2014 stelt u ons vragen over Fotogeniek Bergen. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen 

als volgt. 

Vragen 

1. Ten aanzien van het Ravelijn wijst u ons op de aanwezigheid van vogelpoep, dode eenden, algen en troep in het 

water. U vraagt zich af hoe het betreden van de brug in het Ravelijn aantrekkelijk blijft? 

Antwoord: 

Voor de brug in het Ravelijn is reeds sprake van een periodieke reiniging door inzet van het WVS. Wekelijks wordt de 

brug schoongemaakt, hierbij wordt eveneens het aanwezige drijfvuil verwijderd. Door het temperatuurstijging van de 

buitenlucht is de temperatuur van het water snel opgelopen. De temperatuur van het water zorgt dat aanwezige 

algensoorten zich goed kunnen vermeerderen. Dit betekent niet direct een verslechtering van de waterkwaliteit. De 

aanwezigheid van dode eenden is waarschijnlijk een incident. Het water in het Ravelijn heeft momenteel een goed 

doorzicht hetgeen een indicatie is voor een goede waterkwaliteit en zich mede uit in forse groei van waterplanten. 

Indien er onverhoopt toch sprake zou zijn van een risico voor mens of dier, worden in samenspraak met de 

waterkwaliteitsbeheerder waarschuwingsborden geplaatst. Tevens kan in voorkomend geval de opstapklep van de 

vaste trap naar de brug omhoog worden gezet waardoor de toegang tot de brug fysiek kan worden afgesloten. 

2. Ten aanzien van nieuw aangelegde bestrating in de binnenstad stelt u vragen over de toegepaste materiaalkeuze. 

Waar is de toegepaste materiaalkeuze op gebasseerd? 

Antwoord: 

Voor aanvang van het project PleinenPlan hebben wij alle aanwezige bestratingsmaterialen in het gebied 

geïnventariseerd. Zoals u terecht opmerkt is het aardige van gebakken stenen dat ze altijd hergebruikt kunnen worden. 

Daarom is ook vooraf bekeken hoe we de vrijkomende materialen weer kunnen gebruiken binnen het project. Dit is 

reeds vanaf het begin van de herinrichting van de binnenstad zo toegepast, zoals onder andere te zien is op de T-

splitsing Blauwe Handstraat - Engelsestraat. Uitgangspunt is hierbij de vastgestelde Nota Openbare Ruimte 

Binnenstad: 'De rijbaan wordt uitgevoerd in gebakken materiaal... Rijbaan:.. „ gebakken dikformaat rood in 

keperverband'. 

In het eerste gedeelte van het PleinenPlan zijn in het Singeltje en het autovrije gedeelte van de Korenbeursstraat oude 

klinkers gebruikt. Voor de rest van de Korenbeursstraat, de Kettingstraat en Pastoor Lancrietstraat is gezocht naar een 

steen die hierbij paste. Hierbij is niet bezuinigd op de nieuwe steen. De nieuwe stenen hebben we namelijk eerst 

getrommeld om ze een oude 'look' te geven. 



Bij de Geweldigerstraat, Goudenbloemstraat en Dumontsdreef lag het wat lastiger omdat hier een keur aan bestrating 

aanwezig was. Uiteindelijk hebben we gekozen om in de Geweldigerstraat de rode waalformaat steen te gebruiken die 

hier al lag en hebben we deze steen in de Goudenbloemstraat door getrokken. In de Minderbroederstraat hebben we 

voor een nieuwe rode dikformaat steen gekozen, omdat we moesten aan sluiten op het reeds aangelegde gedeelte 

van de Blauwehandstraat. Ook hier hebben we weer getrommelde stenen toegepast, maar kunnen we niet voorkomen 

dat oud en nieuw zichtbaar blijft. 

De Dumontsdreef is een ander verhaal. De Dumontsdreef is een steeg. De inrichtingseisen voor een steeg zijn: 

'Door het bij voorkeur hergebruiken van bestaande materialen uit de middeleeuwse kern kunnen kleine nuance 

verschillen ontstaan in de stegen. Het toepassen van gebakken klinkers in de loper en een natuursteen strek als 

accent is het uitgangsprincipe..' (uit Nota openbare Ruimte Binnenstad, door de raad vastgesteld op 23 juli 2003) 

Dit is precies wat we gedaan hebben. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 

secretan burgemeester, 


